
Kedves Barátaink, Munkatársaink! 

Kedves Kollégák! 

Az előző évek hagyományait folytatva, ugyanakkor a hagyományteremtés szándékával  

Nyíregyháza város építéssel, építészettel foglalkozó szakemberei részére 

 

IX. ÉPÍTŐK NAPJA  

rendezvényt szervezünk  
 

2017. június 11-én (vasárnap) 

 

Helyszín:    SÓSTÓI MÚZEUMFALU  

Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes u.1. 

Tervezett program 

13,30 – 14,15   Zenés gyülekező a Múzeumfalu udvarán  
   

 

14,15 – 14,45  Megnyitó beszédek  
         -Építész, Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kamara, Ipartestület  
          képviselői, Vitalis Egyesület, felkért személyek  

           -Elismerések átadása     
 

14,45 – 15,15   A Mandala Dalszínház műsora  
    
15,15 – 16,00 Az Ibrányi GOLD DANCE GROUP formációs tánccsoport  
                             bemutatkozása 
    
16,00 – 17,00  Szórakoztató – elgondolkodtató programok  

 Mindent bele – nyitott színpad (énekeljen, verseljen, zenéljen, 
aki mer…) 

Közben: 
 Estebéd 
 Kötetlen programok  

(beszélgető-söröző asztalok, pingpong,  stb.) 
 Hagyományos Építők Napi totó nyereményekkel 

 

17,00 –  18,00  A „BRASSDANCE ” együttes -  JALLHOUSE ROCK örökzöldek 
mozgással, jelmezzel, humorral műfaji megkötöttségek nélkül  
 

18,00 – 20,00  Kerti parti sötétedésig. 
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Kísérő program: Régi fényképek, újságok bemutatója, amihez várjuk a  

   résztvevők által hozott anyagokat is 

 

Menü: Egytál étel –  sör vagy üdítő. 
 

A részvételi  díj összege elővételben 1.800,- Ft, a helyszínen fizetve 2.200,- Ft/fő. 
 

Kérjük, hogy részvételi szándékodat a regisztrációs lap megküldésével szíveskedj 

jelezni az ART VITAL KFT., (Tel.: +36 42 435 676, e-mail: titkarsag@artvital.hu) vagy 

az Építész és Mérnöki Kamara titkárságán. 
 

Helyszíni étkezést elsősorban a részvételi díjat előzetesen befizetőknek, illetve 

előzetesen jelentkezőknek tudunk biztosítani! A befizetésre az ART VITAL KFT. 

székhelyén (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21.) van lehetőség. 
 

Jelentkezési határidő: 2017. június 06. 
 

Bízunk benne, hogy a IX. Építők Nap múltidézésre, jövőbe tekintésre, baráti 

találkozásokra és kikapcsolódásra egyaránt lehetőséget nyújt és ismét az építés 

világához kötődő szakmák ünnepeként kerülhet lebonyolításra! 

Várjuk mielőbbi jelentkezésedet! 

A Szervezők:  

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETI ÉPÍTÉSZ KAMARA ,  

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA,  

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA, 

NYÍREGYHÁZI ÉPÍTŐIPARI IPARTESTÜLET 

 VITALIS EGYESÜLET, ART VITAL KFT.  

 

Az Építők Napjáról 
 

Az immár kilencedik alkalommal sorra kerülő rendezvény a hajdani Szabolcs Megyei ÁÉV volt dolgozóinak baráti 

összejöveteleként 2009-ben került először megrendezésre. Az ezt követő években az érdeklődők száma folyamatosan 

bővült, a régi és mai építőipar világából egyaránt. A rendezvény hiánypótló jellegű és az igények alapján a város 

mértékadó Építők Napi rendezvényeként kezd ismertté válni. Az előbbiek szellemében szeretnénk felidézni a 

korábbi Építők Napok élményeit, hangulatát és ismét lehetőséget teremteni a baráti kézfogásokra, beszélgetésekre, 

vagy egyszerűen csak a viszontlátásra. 

Várjuk továbbá azokat a fiatalabb családtagokat, barátokat, munkatársakat, akik kíváncsiak a régi Építők Napi 

hagyományokra, szívesen vesznek részt azok újraélesztésében és készek eltölteni ezt az ünnepinek szánt délutánt 

a szakmai, baráti összetartozás jegyében. 
 

             

 

A rendezvény támogatói: 

 Sz.Sz.B.M. Területi Építész Kamara, Sz.Sz.B.M. Mérnöki Kamara, Sz.Sz.B.M. Kereskedelmi 

és Iparkamara, Fémszerkezet Kft. IPOSZ Nyíregyházi Építőipari Ipartestület Egyesülete, 

„KE-VÍZ 21” Zrt., Beliot Kft., Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter, Art Vital Kft., 

Vitalis Egyesület, Aktuálbau Kft. 

mailto:titkarsag@artvital.hu

